Serviciul de educație pentru copii
,, Bibliotecarul în ajutorul copiilor”
Biblioteca Drujba, raionul Ungheni
Scopul proiectului:
Monitorizarea și susținerea copiilor în scopul de a le înlătura probleme cu care se
confruntă. Crearea condițiilor adecvate de integrare a copiilor din familii socialvulnerabile în societate.
Obiective:
Crearea condițiilor necesare pentru inițierea serviciului
Asigurarea cu informații despre igiena personală
Dezvoltarea abilităților de comunicare și creativitate, îmbunătățirea relaţiilor de
cooperare, formarea identităţii, și apartenenţa la o echipă prin joc
Dezvoltarea abilităților sociale și toleranței la copii
Cultivarea dragostei pentru lectură
Dezvoltarea abilităților de lucru cu calculatorul
Conlucrarea și implicarea activă al părinților/tutorilor şi a partenerilor proiectului
în realizarea eficientă a proiectului
Promovarea și diseminarea informației referitor la derularea succesului a
serviciului la nivel local și raional.
Context și necesitate
Am decis să implimentez acest serviciu deoarece am observat că copii în situații de risc
în timpul liber nu au ocupații și nu au cine să-i supravegeze. Deasemenea unii părinți
sunt plecați la muncă peste hotare sau sunt ocupați cu muncile cîmpului și acești copii
au rezultate mici la școală, sunt agresivi, nu știu să se comporte în societate etc.
Împreună cu învățătorii, asistentul social și asistentul medical am analizat posibilitatea
de ai implica pe acești copii în diverse activități pentru a le ocupa eficient timpul liber şi
ai susține să se integreze în societate activ. Acest serviciu este o inovație în comunitate
și începem să culegem roadele. Unii copii și-au îmbunătățit rezultatele școlare alții au
devenit mai responsabili şi în unele cazuri mai puţini agresivi.

Scopul proiectului este de a atrage la biblioteca utilizatori din diverse categorii
sociale, de a le acorda o şansă copiilor de a se integra în societate şi să nu simtă lipsa
părinţilor plecaţi la muncă peste hotare. În urma implementării acestui serviciu copii îşi
vor îmbunătăţit substanțial rezultatele şcolare.

Grupul țintă pentru care este dezvoltat serviciul:
 Copii din familii social –vulnerabile, copii a căror părinți sunt plecați peste hotare
și copii care necesită ajutor la pregătirea temelor pentru acasă.

Plan de activitate
Nr
d/o
1

Denumirea
activităților planificate

Perioada
Responsabil
desfășurării
SĂPTĂMÎNA 1

1.1

Training: Viitorul societății - copii 2 august
sănătoși
1. 2 Selectarea copiilor și stabilirea
planul de activitatea.
1-5 august
Stabilirea unui orar de lucru cu copii
în dependență de vârsta și
necesitățile lor.
1.3 Convorbiri cu părinții/tutorii copiilor
pentru a stabili gradul de cooperare
cu ei și necesitățile copiilor
1.4 Ora veselă: Jocuri psihosociale
- Trenul Numelui, Dansul,
Mingea fierbinte
1.5 Activitate practică : Familia mea
1.6
1.7

2.2
2.3
2.4
2.5

bibliotecar
învățători,
asistentul
medical,
asistentul
social,
voluntari

Lectura și vizionarea poveștii –
Dănilă Prepeleac
Mâini dibace: Confecționarea
florilor (origami)
SĂPTĂMÎNA II

2
2.1

BP Drujba

Training: Implicarea partenerilor
în desfășurarea serviciului
Activitate practică:
Cu prietenii mei
Ora veselă: Jocuri de cunoaștere
- Spionul, Taxiul, Șarple
Ne jucăm la calculator
Lectura și vizionarea poveștii –
Alice în țara oglinzilor

9 august

BP Druba
bibliotecar
învățători,
asistentul
medical,
asistentul
social,
voluntari

Note

2.6

Mîini dibace: Decorarea cutiilor
goale (origami, quiling)
SĂPTĂMÎNA III

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
5
6
7

Activitate practică: Strada
politicoasă
Ora veselă: Jocuri de destindere
- Vijelia, Spune-mi numele,
Microfonul fermecat
Lectura și vizionarea poveștii –
Frumoasa adormită
Mîini dibace: aplicații, colorarea
(eroii din poveștile preferate)
Ne jucăm la calculator

15-19 august Bibliotecar,
voluntari

SĂPTĂMÎNA III
Activitate:
22-26 august Bibliotecar,
- Siguranța acasă și pe stradă
voluntari
Ora veselă: Jocuri de comunica
- Păpușa, Asociază, Desenează
ce simți
Vizionarea filmului - Spirit
(sau la alegerea copiilor)
Mîini dibace: Desenul copilării mele
Ne jucăm la calculator
Bibliotecari
Activitatea de totalizare a
proiectului
Întocmirea raportului final al
proiectului
Diseminarea succesului serviciului
de bibliotecă

Parteneri:
 Centrul medicilor de familie prin oferirea consultanței și dezvoltarea materialelor
suport.
 Serviciul de asistență socială prin monitorizarea familiilor social vulnerabile.
 APL care susține biblioteca în realizarea activităților și în asigurarea planului de
durabilitate.
Impact deziderat:
 Copiii vor fi implicați săptămînal în activități educațional-culturale în timpul
liber.
 Atragerea noilor utilizatori din diferite categorii sociale și interese în cadrul BP
Drujba.
 Informația despre serviciul implementat este diseminată la nivel local și național.

 Este un progres în imaginea pozitivă a bibliotecii și a partenerilor de proiect .

Durabilitate:
Durabilitate proiectului se va manifesta prin atragerea de noi utilizatori din diferite
categorii sociale și interese în cadrul BP Drujba. Deoarece numărul de persoane ce
migrează peste hotare este în creștere, crește și numărul copiilor rămași fără
supraveghere iar biblioteca este unicul centru cultural care poate să le asigure copiilor
un local, informații și activități în același timp. Prin acest serviciu biblioteca le asigură
copiilor posibilitatea de ase manifesta și a se implica activ în activități.. Acest serviciu
este susținut atît de învățători cît și de părinți deoarece nu au timp să se ocupe de copii
lor. Succesul acestui proiect va motiva și alți copii sau părinți să se adreseze ca să fie
înscriși în acest serviciu de educație a copiilor.
Resurse:
 Umane: bibliotecarul, asistenta medicală, asistenta socială, învățători, primarul
localității, Voluntari;
 Informaționale: Recomandări pentru monitorizarea familiilor social vulnerabile și
familiile în care părinții sunt plecați la lucru peste hotare; Aspecte psihologice în
susținerea copiilor cu nevoi speciale.
 Fizice: Spațiul, mobilierul, echipamentul electronic (calculatoare, proiector, ecran,
tabla flipchart, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă; rechizite
(creioane, carioci, teste, etc), oferite de Novateca; jocuri de masă, mingi jucării etc.
 Financiare pentru:
o achiziționarea accesoriilor care vor fi utilizate în activități: 100 lei din partea
APL;
o pliante informaționale: 200 de lei din contul bibliotecii;
o valoarea muncii depuse de bibliotecar
 Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:
1. Elena Cebotaru, bibliotecar;
2. Elena Medvițchi, învățător
3. Natalia Caracaș, învățător
4. Cauzac Natalia, asistent medical;
5. Zeamă Ecaterina, asistent social
6. Nicolae Cebotaru, voluntar
7. APL

